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ТОП 

 

В українки в Італії виявили коронавірус - 

ЗМІ 

Італійська преса повідомила про перший 

випадок зараження коронавірусом в області 

Кампанія, на півдні країни - за даними ЗМІ, 

йдеться про українку, яка працює й мешкає в 

Італії. 

 

У Китаї за день від коронавірусу померли 

ще 29 осіб 

Станом на ранок четверга на території 

материкового Китаю зафіксували 433 нові 

випадки зараження коронавірусною інфекцією 

COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885105-v-ukrainki-v-italii-viavili-koronavirus-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885105-v-ukrainki-v-italii-viavili-koronavirus-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885105-v-ukrainki-v-italii-viavili-koronavirus-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885109-u-kitai-za-den-vid-koronavirusu-pomerli-se-29-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885109-u-kitai-za-den-vid-koronavirusu-pomerli-se-29-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885109-u-kitai-za-den-vid-koronavirusu-pomerli-se-29-osib.html


 

Стрілянина на броварні в США: 

щонайменше семеро загиблих 

Щонайменше семеро осіб стали жертвами 

стрілянини на території броварні Molson Coors 

в американському місті Мілуокі, штаті 

Вісконсин 

 

Авіація сил Асада завдала удару по Ідлібу, 

загинули двоє турецьких військових 

Двоє військовослужбовців ЗС Туреччини 

загинули у результаті повітряної атаки сил 

режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі. 

 

На антимігрантських протестах у Греції 

постраждали 62 особи 

Внаслідок сутичок між поліцією та 

демонстрантами, що протестували проти 

створення закритих таборів для розміщення 

мігрантів, на грецьких островах Лесбос і Хіос 

постраждали 62 людини. 

СВІТ 

 

Глава Пентагону пояснив, чому США 

посилюють свій ядерний потенціал 

США вважають ядерні можливості Росії 

реальною загрозою для світу, тож дбають про 

свою безпеку (а також своїх союзників) 

шляхом посилення власного ядерного 

потенціалу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885078-strilanina-na-brovarni-v-ssa-sonajmense-semero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885078-strilanina-na-brovarni-v-ssa-sonajmense-semero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885078-strilanina-na-brovarni-v-ssa-sonajmense-semero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885118-aviacia-sil-asada-zavdala-udaru-po-idlibu-zaginuli-dvoe-tureckih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885118-aviacia-sil-asada-zavdala-udaru-po-idlibu-zaginuli-dvoe-tureckih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885118-aviacia-sil-asada-zavdala-udaru-po-idlibu-zaginuli-dvoe-tureckih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885036-na-antimigrantskih-protestah-u-grecii-postrazdali-62-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885036-na-antimigrantskih-protestah-u-grecii-postrazdali-62-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885036-na-antimigrantskih-protestah-u-grecii-postrazdali-62-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885091-glava-pentagonu-poasniv-comu-ssa-posiluut-svij-adernij-potencial.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885091-glava-pentagonu-poasniv-comu-ssa-posiluut-svij-adernij-potencial.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885091-glava-pentagonu-poasniv-comu-ssa-posiluut-svij-adernij-potencial.html


 

Трамп призначив віцепрезидента Пенса 

відповідальним за боротьбу з коронавірусом 

Дональд Трамп призначив віцепрезидента 

США Майкла Пенса відповідальним за зусилля 

американського уряду в боротьбі з 

поширенням коронавірусу COVID-19. 

 

Глава МОЗ Німеччини заявляє, що країна 

на порозі епідемії коронавірусу 

Німеччина стоїть на порозі епідемії через 

поширення коронавірусу. 

 

Єврокомісія призначила Шефчовича 

співголовою комітету ЄС - Велика Британія 

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

призначила віцепрезидента ЄК з 

міжінституційних відносин та прогнозу 

Мароша Шефчовича представником 

Євросоюзу та співголовою Спільного комітету 

ЄС - Велика Британія, який засновано 

відповідно до Угоди про Brexit. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Під посольством РФ відбулася акція "6 

років окупації Криму - 6 вимог до агресора" 

У Києві під посольства Росії у середу ввечері 

відбулася акція "6 років окупації Криму - 6 

вимог до агресора", присвячена роковинам 

окупації півострова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885099-tramp-priznaciv-viceprezidenta-pensa-vidpovidalnim-za-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885099-tramp-priznaciv-viceprezidenta-pensa-vidpovidalnim-za-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885099-tramp-priznaciv-viceprezidenta-pensa-vidpovidalnim-za-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885044-glava-moz-nimeccini-zaavlae-so-kraina-na-porozi-epidemii-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885044-glava-moz-nimeccini-zaavlae-so-kraina-na-porozi-epidemii-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885044-glava-moz-nimeccini-zaavlae-so-kraina-na-porozi-epidemii-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885062-evrokomisia-priznacila-sefcovica-spivgolovou-komitetu-es-velika-britania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885062-evrokomisia-priznacila-sefcovica-spivgolovou-komitetu-es-velika-britania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885062-evrokomisia-priznacila-sefcovica-spivgolovou-komitetu-es-velika-britania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885056-pid-posolstvom-rf-vidbulasa-akcia-6-rokiv-okupacii-krimu-6-vimog-do-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885056-pid-posolstvom-rf-vidbulasa-akcia-6-rokiv-okupacii-krimu-6-vimog-do-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885056-pid-posolstvom-rf-vidbulasa-akcia-6-rokiv-okupacii-krimu-6-vimog-do-agresora.html


 

Помпео: США ніколи не визнають 

претензій Росії на суверенітет над Кримом 

На шості роковини окупації Криму Росією 

державний секретар США Майкл Помпео 

виступив з офіційною заявою, у якій 

підтвердив чітку позицію своєї держави: 

півострів належить Україні. 

 

Гідроакустика РФ у Криму стежить за 

суднами, що йдуть до портів України - 

Воронченко 

Безпекова ситуація в Чорноморському регіоні 

залишається нестабільною, і тенденції до її 

покращення немає. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук візьме участь у нараді щодо 

системи моніторингу податкових ризиків 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у 

четвер, 27 лютого, візьме участь у нараді, 

присвяченій запуску оновленої системи 

моніторингу податкових ризиків. 

 

Глава ПриватБанку розповів, чим 

загрожуватиме перемога ексвласників - FT 

Голова правління ПриватБанку Петр 

Крумханзл заявляє про наявність цілком 

реальних ризиків повернення фінансової 

установи колишнім власникам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885103-pompeo-ssa-nikoli-ne-viznaut-pretenzij-rf-na-suverenitet-nad-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885103-pompeo-ssa-nikoli-ne-viznaut-pretenzij-rf-na-suverenitet-nad-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885103-pompeo-ssa-nikoli-ne-viznaut-pretenzij-rf-na-suverenitet-nad-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885032-gidroakustika-rf-u-krimu-stezit-za-sudnami-so-jdut-do-portiv-ukraini-voroncenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885032-gidroakustika-rf-u-krimu-stezit-za-sudnami-so-jdut-do-portiv-ukraini-voroncenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885032-gidroakustika-rf-u-krimu-stezit-za-sudnami-so-jdut-do-portiv-ukraini-voroncenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2885032-gidroakustika-rf-u-krimu-stezit-za-sudnami-so-jdut-do-portiv-ukraini-voroncenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885107-goncaruk-vizme-ucast-u-naradi-sodo-sistemi-monitoringu-podatkovih-rizikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885107-goncaruk-vizme-ucast-u-naradi-sodo-sistemi-monitoringu-podatkovih-rizikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885107-goncaruk-vizme-ucast-u-naradi-sodo-sistemi-monitoringu-podatkovih-rizikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885071-glava-privatbanku-rozpoviv-cim-moze-zagrozuvati-peremoga-eksvlasnikiv-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885071-glava-privatbanku-rozpoviv-cim-moze-zagrozuvati-peremoga-eksvlasnikiv-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885071-glava-privatbanku-rozpoviv-cim-moze-zagrozuvati-peremoga-eksvlasnikiv-ft.html


 

Офіс генпрокурора відкрив декларації 

нинішніх і колишніх працівників 

Уся інформація про статки працівників Офісу 

генпрокурора та колишньої ГПУ буде 

оприлюднена на сайті Нацагентства з питань 

запобігання корупції. 

 

Експерт розповів, коли дані поліграфа 

стануть доказом для суду 

Легалізувати результати перевірки на 

поліграфі у суді допоможе ухвалення 

законопроєкту №4094 “Про захист прав осіб, 

які проходять опитування (дослідження) на 

поліграфі”. 

 

Петро Ющенко через плагіат позбувся 

ступеня доктора наук 

Атестаційна колегія Міносвіти і науки 

скасувала рішення спеціалізованих учених рад 

про присудження наукових ступенів доктора та 

кандидата наук трьом особам. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 10 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885040-ofis-genprokurora-vidkriv-deklaracii-ninisnih-i-kolisnih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885040-ofis-genprokurora-vidkriv-deklaracii-ninisnih-i-kolisnih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885040-ofis-genprokurora-vidkriv-deklaracii-ninisnih-i-kolisnih-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885083-ekspert-rozpoviv-koli-dani-poligrafa-stanut-dokazom-dla-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885083-ekspert-rozpoviv-koli-dani-poligrafa-stanut-dokazom-dla-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885083-ekspert-rozpoviv-koli-dani-poligrafa-stanut-dokazom-dla-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885101-petro-usenko-cerez-plagiat-pozbuvsa-stupena-doktora-nauk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885101-petro-usenko-cerez-plagiat-pozbuvsa-stupena-doktora-nauk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885101-petro-usenko-cerez-plagiat-pozbuvsa-stupena-doktora-nauk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2885112-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2885112-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-zaginuv-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2885112-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-zaginuv-boec-zsu.html


 

27 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, шість років тому, почалась відкрита 

фаза окупації Криму російськими військами. 

 

Кожен мешканець Гонконгу отримає від 

влади майже $1300 

Влада Гонконгу заявила про намір виділити 

кожному постійному повнолітньому 

мешканцю цього особливого 

адміністративного району КНР $1280. 

 

Зима vs весна: в Україні прогнозують 

мокрий сніг, дощі та нічні морози 

У південних та північних областях у четвер 

очікується невеликий дощ, температура вдень 

4-9° тепла. 

 

27 лютого: народний календар і астровісник 

Нині широкий четвер; за кого піднімати тости, 

як москаль вареники куштував і кого буцне 

Овен. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2884384-27-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2884384-27-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885058-kozen-meskanec-gonkongu-otrimae-vid-vladi-majze-1300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885058-kozen-meskanec-gonkongu-otrimae-vid-vladi-majze-1300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2885058-kozen-meskanec-gonkongu-otrimae-vid-vladi-majze-1300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2885007-zima-vs-vesna-v-ukraini-prognozuut-mokrij-snig-dosi-ta-nicni-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2885007-zima-vs-vesna-v-ukraini-prognozuut-mokrij-snig-dosi-ta-nicni-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2885007-zima-vs-vesna-v-ukraini-prognozuut-mokrij-snig-dosi-ta-nicni-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2884402-27-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2884402-27-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

